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ΧΟΛΗ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΦΟΔΙΣΙΚΗ ΑΛΤΙΔΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Θεωρία και Αςκιςεισ 2 4 

Αςκιςεισ 2 2 

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι διδακτικζσ 
μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 4. 
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ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

1. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ αναμζνεται οι φοιτθτζσ κα ζχουν τισ: 

 

ΓΝΩΕΙ ϊςτε να μποροφν να: 

 Αναγνωρίηουν και να επιλζγουν πικανά ςθμεία ι κρίκουσ τθσ 
εφοδιαςτικισ που επιδζχονται βελτίωςθσ 

 Περιγράφουν αυτά τα ςθμεία και να προτείνουν τισ κατάλλθλεσ 
επιχειρθματικζσ λειτουργίεσ  

 Προςδιορίηουν και να περιγράφουν ςτόχουσ των οποίων θ επίτευξθ κα 
οδθγεί ςε λιψθ αποφάςεων που βελτιςτοποιοφν αυτζσ τισ λειτουργίεσ 

 Να επιλζγουν ςυγκεκριμζνεσ ςτρατθγικζσ – μεκόδουσ που κα 
εφαρμόςουν για τθν επίτευξθ των προκακοριςμζνων ςτόχων 

ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ϊςτε να μποροφν να:  

 υνκζτουν – διαμορφϊνουν ςτρατθγικζσ – μοντζλα και να τα ςυςχετίηουν 
με τισ κεμελιϊδεισ επιχειρθςιακζσ αποφάςεισ 

 Επιλζγουν ςτρατθγικζσ – μοντζλα που κα οδθγιςουν ςε αποφάςεισ που 
βελτιϊνουν τθν εφοδιαςτικι λειτουργία 



 Ερμθνεφουν τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ οι λιψθ των ςυγκεκριμζνων 
αποφάςεων οδθγεί ςτθ βελτίωςθ των επιχειρθματικϊν λειτουργιϊν ςτο 
ςφνολό τουσ 

 Εξθγοφν τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ επιτυγχάνεται αυτι θ βελτίωςθ 

ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ ϊςτε να μποροφν να:  

 Αναλφουν – αξιολογοφν τισ ςτρατθγικζσ – μοντζλα κακϊσ και τισ 
ςχετιηόμενεσ αποφάςεισ 

 Ελζγχουν το κατά πόςο είναι εφαρμόςιμεσ 

 Προτείνουν αλλαγζσ ςε περίπτωςθ που οι υπάρχουςεσ – αρχικζσ 
ςυνκικεσ αλλάξουν 

 Ορίηουν και να υποςτθρίηουν εφικτοφσ ςτόχουσ που κα κατευκφνουν τισ 
αποφάςεισ τουσ 

 Διαφοροποιοφν τισ ςτρατθγικζσ που υιοκζτθςαν ςε περιπτϊςεισ που 
αυτό απαιτείται, επιβάλλεται ι ςυνίςταται 

 υμπεραίνουν – καταλιγουν τελικά ςτθν απόφαςθ που κα οδθγεί ςτθν 
επίτευξθ των προκακοριςμζνων ςτόχων 

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

Σο μάκθμα αποςκοπεί ςε :  

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ μοντζλων 
και εξειδικευμζνου λογιςμικοφ 

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 χεδιαςμόσ – Προγραμματιςμό  Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ 

 Αλγόρικμοι Επίλυςθσ Μακθματικϊν Μοντζλων 

 Λιψθ Αποφάςεων 

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ειςαγωγι 

 Σο πλαίςιο των διοικθτικϊν μεριμνϊν (logistics): Ειςαγωγι, οριςμοί, θ αλυςίδα 
ανεφοδιαςμοφ, δραςτθριότθτεσ των διοικθτικϊν μεριμνϊν, ςθμαςία των διοικθτικϊν 
μεριμνϊν 

 Ενςωμάτωςθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ: Πρόοδοσ και ςφγχρονεσ τάςεισ ςτισ 
διοικθτικζσ μζριμνεσ, ενςωμάτωςθ – χριςθ διοικθτικϊν μεριμνϊν ςε μια οργάνωςθ, 
ενοποίθςθ κατά μικοσ τθσ αλυςίδασ ανεφοδιαςμοφ, επίτευξθ ενςωμάτωςθσ – 



ολοκλιρωςθσ 

Προγραμματιςμόσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ 

 τρατθγικι διοικθτικϊν μεριμνϊν: τρατθγικζσ αποφάςεισ, επιλογζσ ςτρατθγικισ, 
ςχεδιαςμόσ τθσ ςτρατθγικι των διοικθτικϊν μεριμνϊν 

 Εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ: υςχετιςμόσ τθσ ςτρατθγικισ με κεμελιϊςεισ – βαςικζσ 
αποφάςεισ, πεδία εφαρμογισ αποφάςεων, διαχείριςθ αλλαγϊν 

 Χωροκζτθςθ εγκαταςτάςεων: θμαςία τθσ κζςθσ, Επιλογι γεωγραφικισ περιοχισ, 
μζκοδοι που βαςίηονται ςε άπειρα και πεπεραςμζνα ςφνολα πικανϊν κζςεων,  
μοντζλα δικτφων  προςεγγίςεισ, πρότυπα δικτφων, ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ  
χωροκζτθςθσ  

 Προγραμματιςμόσ Πόρων: Σφποι προγραμματιςμοφ – ςχεδιαςμοφ, προγραμματιςμόσ 
δυναμικότθτασ, ρφκμιςθ δυναμικότθτασ, προγραμματιςμόσ τακτικισ, 
βραχυπρόκεςμοσ ςχεδιαςμόσ 

 Ζλεγχοσ ροισ υλικϊν: Προγραμματιςμόσ Απαιτιςεων Τλικϊν (MRP), Επζκταςθ του 
ρόλου του MRP, Αρχζσ just-in-time (JIT) λειτουργιϊν, Επζκταςθ του JIT κατά μικοσ τθσ 
εφοδιαςτικισ αλυςίδασ 

 Μζτρθςθ και βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ: Μζτρθςθ και ςφγκριςθ τθσ απόδοςθσ, Ανάλυςθ 
μιασ αλυςίδα εφοδιαςμοφ, που βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ 

Δραςτθριότθτεσ ςτθν αλυςίδα ανεφοδιαςμοφ 

 Προμικεια: Οριςμοί, επιλογι προμθκευτϊν, κφκλοσ – περιοδικότθτα προμθκειϊν, 
τφποι – είδθ προμθκειϊν 

 Διαχείριςθ αποκεμάτων: Λόγοι φπαρξθσ αποκεματικοφ, οικονομικι ποςότθτα 
παραγγελίασ, αβεβαιότθτα ηιτθςθσ, αποκεματικό αςφάλειασ, περιοδικά ςυςτιματα 
ανακεϊρθςθσ, ζλεγχοσ αποκεμάτων 

 Αποκικευςθ και διαχείριςθ υλικϊν: κοπόσ των αποκθκευμζνων εμπορευμάτων, 
δραςτθριότθτεσ μζςα ςε μια αποκικθ εμπορευμάτων, ιδιοκτθςία – κυριότθτα , 
ςχεδιαςμόσ – διαρρφκμιςθ , χειριςμόσ των υλικϊν, ςυςκευαςία 

 Μεταφορζσ: Ειςαγωγι, τρόποι – είδθ μεταφοράσ, ςυνδυαςμζνθ μεταφορά (με 
μεταφόρτωςθ), μεταφορά με ιδιόκτθτα μζςα, δρομολόγθςθ οχθμάτων 

 Σα Logistics παγκόςμια: Διεκνζσ εμπόριο, προβλιματα – δυςκολίεσ ςε διεκνι logistics, 
οργάνωςθ λειτουργιϊν ςε παγκόςμια κλίμακα 

 

3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

 
τθν τάξθ πρόςωπο με πρόςωπο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 
με τουσ φοιτθτζσ 

 
Σαυτόχρονθ χριςθ του πίνακα και βιντεοπροβολζα 
Χριςθ του e-class 

Χριςθ άλλων εργαλείων – ειδικευμζνου λογιςμικοφ 
(LINGO, WinQSB, Excel Solver κ.α. ) 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμθνου 

Διαλζξεισ  (Θεωρία και 
Αςκιςεισ)  

86 

Ατομικζσ εργαςίεσ:  26 

Μελζτθ & Ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

38 



(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

  

  

  

  

Σφνολο Μαιθματοσ  
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ 
ανά πιςτωτικθ μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ 

 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ:  Ελλθνικι 
 
Η αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν κα γίνεται με:  
 

(Α)Γραπτι τελικι εξζταςθ (65%) που περιλαμβάνει: 

 επίλυςθ προβλθμάτων 

 προβλιματα πολλαπλισ επιλογισ 

(Β) Ενδιάμεςθ εξζταςθ  (20%) 

(Γ) Ενδιάμεςεσ εργαςίεσ (15%) 

Η αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν είναι διακζςιμθ ςε αυτοφσ για 
επεξθγιςεισ όςον αφορά με τα λάκθ τουσ.   
 

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 F. R. Jacobs, R. B. Chase, Διοίκηςη Λειτουργιών & Εφοδιαςτικθσ Αλυςίδασ, 1
θ
 Ελλθνικι 

(13
θ
 Αγγλικι) ζκδοςθ, Π. Χ. Παςχαλίδθσ 2012 

 A. Harrison, R. Van Hoek, Logistics μάνατζμεντ & ςτρατηγικθ, 1
θ
 Ελλθνικι ζκδοςθ, Rosili 

2013 

 M. Christopher, Logistics & Διαχείριςη Εφοδιαςτικθσ Αλυςίδασ, 1
θ
 Ελλθνικι ζκδοςθ, 

Κριτικι 2007 

 D. A. Taylor, Διαχείριςη Εφοδιαςτικθσ Αλυςίδασ – Ζνασ οδηγόσ για μάνατζερ, 1
θ
 

ανατφπωςθ, Κλειδάρικμοσ  2009 

 R. H. Ballou, Business Logistics / Supply Chain Management, 5
th

 International Edition, 
Pearson – Prentice Hall 2004 

 P. R. Murphy, D. F. Wood, Contemporary Logistics, 8
th

 International Edition, Pearson – 
Prentice Hall 2004 

 D. Waters, Logistics – An Introduction to Supply Chain Management, 1
st

 Edition, Palgrave 
– MacMillan 2003 

 

-υναφι Περιοδικά: 

 

 Supply Chain & Logistics Magazine (Ελλθνικά) (http://supplychain-
mag.blogspot.gr/2008/05/logistics.html) 

 Inbound Logistics (English) (http://www.inboundlogistics.com/cms/) 

 Logistics Management magazine (English) (http://www.logisticsmgmt.com/) 

 

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:16400/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:16400/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:177/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:177/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:19933/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:19933/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22794947/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22794947/0
http://books.google.gr/books?id=C9hiVsdWSR0C&printsec=frontcover&dq=operations%20research&hl=en&source=gbs_slider_thumb#v=onepage&q&f=false
http://books.google.gr/books?id=C9hiVsdWSR0C&printsec=frontcover&dq=operations%20research&hl=en&source=gbs_slider_thumb#v=onepage&q&f=false
http://books.google.gr/books?id=C9hiVsdWSR0C&printsec=frontcover&dq=operations%20research&hl=en&source=gbs_slider_thumb#v=onepage&q&f=false
http://books.google.gr/books?id=C9hiVsdWSR0C&printsec=frontcover&dq=operations%20research&hl=en&source=gbs_slider_thumb#v=onepage&q&f=false
http://supplychain-mag.blogspot.gr/2008/05/logistics.html
http://supplychain-mag.blogspot.gr/2008/05/logistics.html
http://www.inboundlogistics.com/cms/
http://www.logisticsmgmt.com/


-υναφείσ Επιςτθμονικζσ Οργανϊςεισ: 

 

 Ελλθνικι Εταιρεία Logistics (http://www.eel.gr/) 

 The International Society of Logistics (http://www.sole.org/) 

 American Society of Transportation & Logistics 
(http://www.astl.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=1) 

 

 

 

http://www.eel.gr/
http://www.sole.org/
http://www.astl.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=1

